УТВЪРДИЛ:
АЛТИМИР АДАМОВ
ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
(Заповед за заместване № РД-21-2/11.02.2013 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Цели на администрацията за 2013 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Силистра
1

2

3

Цели за 2013
г.

Стратегич
ески цели

Стратегическ
и документ

1. Провеждане
на ефективна
регионална
политика на
областно и
общинско
ниво, за
изпълнение
действащите
стратегически
и планови
документи

Постигане на
устойчиво
социалноикономическ
о развитие

Програма на
правителството
на Европейското
развитие на
България 20092013 г.

4

5

6

Дейности

Срок
/месец през
2013г./

Очакван
резултат

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо състояние

Индикатор за
целево състояние

Активно
участие в
заседания на
Регионалния
съвет на СЦР
със
становища,
предложения и
бележки при
приемането на
Регионалния
план на СЦР,

I-ХІІ

Защитаване
интересите
на Област
Силистра
при
обсъждане,и
приемане и
актуализаци
я на
стратегическ
и документи;

0 приет Регионален
план за периода
2014-2020

1 приет Регионален
план за периода
2014-2020

Председателс
тване на РС на
СЦР през
втората

VІІ-ХІІ

Изпълнение
задачите на
РС на СЦР

0 организирани и
проведени
заседания

2 организирани и
проведени
заседания

1

2. Засилване
ролята на
областния
съвет за
развитие във
връзка с
изпълнението
на планови и
стратегически
документи за
реализиране на
ефективни
секторни
политики

Намаляване
на
междурегион
алните,
вътрешнорег
ионалните и
междуобщин
ските
различия в
икономическ
о-то,
социалното и
териториалното
развитие

Програма на
правителство-то
за европейското
развитие на
България 20092013
Актуализиран
документ за
изпълнение на
Регионалния
план за развитие
на СЦР
Областна
стратегия за
развитие на
област Силистра
2005-2015

3. Създаване Подобряване Втори
на условия за енергийната национален
ефективност план за

половина на
2013г.
Приемана на
Областна
стратегия за
развитие на
социалните
услуги;

ІІ-ІІІ

Изпълнени
задачи по
изпълнение,
наблюдение
и оценка на
Областната
стратегия за
развитие на
социалните
услуги в
Област
Силистра;

0 актуализации за
2013г.

1 актуализации на
ОСРСУ за 2013г.

Приемане на
Областна
стратегия за
интеграция на
ромите

І-ІІ

0 ОСИР

1 ОСИР

Провеждане
на заседания
на Комисията
по заетостта

І-ХІІ

Приета
Областна
стратегия за
интеграция
на ромите
(ОСИР)
Проведени
заседания

0 заседания за
2013г.

3 заседания за
2013г.

Приемане на
Областна
стратегия за
развитие 20142020г.
Изготвяне и
представяне в

V-VІ

Приета
Областна
стратегия за
развитие
2014-2020г.
Изготвен
отчет за
енергийната

0 ОСР 2012-2020

1 ОСР 2012-2020

0бр. Отчет за 2012г.

1 Отчет за 2012г.

ІІІ

2

изпълнение на
мерки
и
дейности
за
повишаване на
енергийната
ефективност:

и постигане
на
индивидуалн
ите цели за
енергоспестя
ване на
сгради
публична
държавна
собственост

действие по
енергийна
ефективност
(ВНПДЕЕ) 2011
– 2013 г.

АУЕР,
на
информация и
отчети,
съгласно
разпоредбите
на ЗЕЕ;
Изготвяне
и
представяне в
АУЕР, план по
енергийна
ефективност
за 2013г. ;
За
реализиране
на енергийно
обследване на
администрати
вната сграда
на Областна
администраци
я Силистра и
съставяне на
технически
паспорт
на
същата,
да
бъдат
осигурени
средства от

консумация
в сградата.

ІІІ

І-ХІІ

Изготвен
План по ЕЕ
за 2013г.

0бр. План по ЕЕ за
2013г.

Извършено
0 бр. енергийни
обследване обследвания
на
администрати
вна-та сграда.
Съставен
технически
паспорт на
администрат
ивната
сграда.

0 бр. техн. паспорт

1 План по ЕЕ за
2013г.

1 бр. енергийно
обследване

1 бр. технически
паспорт
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4. Изпълнение
правомощията
на областния
управител за
гарантиране
законосъобраз
ността
на
актовете
на
кметовете на
общини
и
решенията на
общинските
съвети:

Ефективно,
ефикасно и
прозрачно
управление

5. Реализиране
на значими за
областта
секторни
политики,
в
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:
5.1 ЗЕМЕДЕЛИЕ

Осъществяв
ане на
секторни
политики за
подобряване
транспортнат
а,
техническа и
икономическ
а
инфраструкт
ура на
територията
на област
Силистра

Програма на
правителството
за Европейското
развитие на
България 20092013

Програма на
правителството
за Европейското
развитие на
България 20092013
Национална
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България 20052015

бюджета.
Контрол по
законосъобраз
ност на
получените в
ОА Силистра
протоколи с
решенията на
общинските
съвети и
заповеди на
кметовете;
Осъществяван
е на
ефективна
координация с
териториалнит
е структури
Оказване на
институционал
на подкрепа на
заинтересован
и страни в
сектор
„Земеделие“
за постигане
на устойчиво
развитие.

I - ХІІ

Намаляване
броя на
върнатите
за ново
обсъждане
решения;
1. Намаляв
ане броя на
обжалванит
е пред съд
решения.

0% проверени
протоколи на
общинските съвети;
0% проверени
значими заповеди
на кметове на
общини;
100% оспорени по
съдебен ред
незаконосъобразни
решения на
общинските съвети
и заповеди на
кметове на общини.

VІ –ІХ

Осъществен 0 бр. проверки за
контрол при 2013г.
реализиран
е
на
реколтата от
трайни
насаждения
и зеленчуци
на
територията
на област
Силистра.

100% проверени
протоколи на
общинските съвети;
100% проверени
значими заповеди
на кметове на
общини;
100% оспорени по
съдебен ред
незаконосъобразни
решения на
общинските съвети
и заповеди на
кметове на общини.

7 бр. проверки за
2013г.
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Стратегия за
развитие на
Област
Силистра 20052015 г.

5. Реализиране
на значими за
областта
секторни
политики,
в
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:
5.2 ТРАНСПОРТ

Подобряване
на
организацият
аи
управлениет
о на
транспорта

Програма на
правителството
за Европейското
развитие на
България 20092013
Национална
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България 20052015
Стратегия за
развитие на
Област
Силистра 20052015 г.

I - ХІІ

Промени в
областната
транспортна
схема/приеман
е на нова ОТС,
отговаряща на
изисквания в
Наредба
№2/15.03.2002
г., в сила от
2013г.;

I – ХІІ

Отправяне на
предложения
до ИА
Автомобилна
администраци
я за промяна
на
Републиканска
та транспортна

I - ХІІ

Оказано
0 бр. преписки да
съдействие ДФЗ
на
бенефициен
ти
за
разрешаван
е
на
проблеми
свързани с
проекти към
ДФЗ.
Непрекъснат
0%
о
транспортно
обслужване
на
територията
на областта;

Осигуряване
на достъп на
жителите от
по-малките
населени
места до
областния
център;

0 предложения

3 бр. преписки да
ДФЗ

100%

1 предложение
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5. Реализиране
на значими за
областта
секторни
политики,
в
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:
5.3
ОКОЛНА
СРЕДА

Гарантиране
и опазване
на околната
среда и
водите на
България

Програма на
правителството
за Европейското
развитие на
България 20092013
Национална
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България 20052015
Стратегия за
развитие на
Област
Силистра 20052015 г.

5. Реализиране
на значими за
областта
секторни
политики,
в
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:

Увеличаване
дела на
приходите от
туризма в
националнат
а икономика

Програма на
правителството
за Европейското
развитие на
България 20092013
Национална
стратегия за
регионално
развитие на
Република

схема
Съдействие за
разрешаване
на проблеми
свързани
с
опазването на
околната
среда и водите
на
територията
на
Област
Силистра.
Подкрепа
и
реализиране
на
еко
инициативи

Подкрепа на
действията на
заинтересован
и страни за
развитие на
конкурентоспо
собен
туризъм.

I - XII

I - XII

Участие в
национални
кампании и
инициативи
Съдействие
на общините
от областта
за
реализиране
на
екологични
проекти и
инициативи
Реализиране
на
правомощия
та на ОУ,
произтичащи
от ЗООС
Изпълнени
дейности по
проект
„Комуникаци
онна
кампания за
популяризир
ане
на
дестинациит
е ЕДЕН от

0%

100%

0%

100%
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5.4 ТУРИЗЪМ

България 20052015

България“
като
партньор на
МИЕТ.
Работа
в
EDEN
NETWORK
Асоциацият
а
Оказана
институцион
ална
подкрепа
при
реализиран
е
на
междуобщи
нски проекти
за туризъм

Стратегия за
развитие на
Област
Силистра 20052015 г.
Национална
стратегия за
устойчиво
развитие на
туризма
Република
България 20092013г.

5. Реализиране
на значими за
областта
секторни
политики,
в
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:

Развитие на
културните
индустрии,
въвеждане
на
европейски
модели за
управление и
стопанисван
е и развитие
на

Програма на
правителството
за Европейското
развитие на
България 20092013
Национална
стратегия за
регионално
развитие на

Подкрепа за
налагане
и
утвърждаване
в регионален и
национален
мащаб
на
значими
събития
и
инициативи на
територията

I - XII

Изготвен
Календар на
културноисторически
те събития и
прояви
в
Област
Силистра за
2014 г.
Оказана

0%

100%

0%

100%
7

5.5 КУЛТУРА

културното
наследство

Република
България 20052015
Стратегия за
развитие на
Област
Силистра 20052015 г.

на
Област
Силистра
.
Запазване на
културноисторическото
наследство.

институцион
ална
подкрепа на
Инициативни
я
комитет
„Мемориалн
а стена на
славата към
паметника
на
31-ви
Силистренск
и
пехотен
полк в гр.
Силистра.
Оказана
подкрепа на
читалищни,
църковни
настоятелст
ва и др.
организации
за
реализиране
на проекти
към ДФЗ по
ПРСР
Оказано
съдействие
за

0%

100%

0%

100%
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5. Реализиране
на значими за
областта
секторни
политики,
в
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:
5.6
ОБРАЗОВАНИЕ

Повишаване
на
качеството и
ефективност
та на
училищното
образование
и
предучилищ
ното
възпитание и
подготовка
Създаване
на устойчиви
механизми
за
инвестиране
в младежта

Програма на
правителството
за Европейското
развитие на
България 20092013
Национална
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България 20052015
Стратегия за
развитие на
Област
Силистра 2005-

Подкрепа
и
подпомагане
на
заинтересован
ите страни за
реализиране
целите
на
образователна
та
политика
заложени
в
„Националната
програма за
развитие на
училищното
образование и
предучилищно

I - XII

подпомаган
е
от
Министерст
во
на
културата на
читалища от
Област
Силистра с
целеви
средства за
провеждане
на културни
прояви.
Съдействие
на РИО и
заинтересов
аните страни
за
провеждане
на
планприема за
учебната
2013-2014г.
Оказана
институцион
ална
подкрепа на
образоватeл
ни

0%

100%

0%

100%
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като значим
социален
капитал и за
мобилизиран
е потенциала
на младите
хора в
развитието
на България
и
Европейския
съюз
5. Реализиране
на значими за
областта
секторни
политики,
в
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:
5.7 ЕТНИЧЕСКИ
И
ИНТЕГРАЦИОН
НИ ВЪПРОСИ

Ускоряване
на
социалната
интеграция и
подобряване
на
икономическ
ото и
социалното
положение
на ромите

2015 г.

то възпитание
и подготовка
Националната
2006-2015 г.“
програма за
(НПРУОПВП),
развитие на
чрез
училищното
осигуряване
образование и
предучилищното равен достъп
възпитание и
до
подготовка 2006- образование и
2015 г.“
гарантиране
на качествено
образование.
Програма на
Реализиране
правителството на политики за
за Европейското интеграция на
развитие на
етнически
България 2009групи и лица в
2013
неравностойно
социално
Национална
стратегия за
положение.
интеграция на
ромите

институции
от областта
за
реализиране
на проекти.

I – XII

Оказано
съдействие
за
координация
между
НСЕИВ,
общините и
др.
заинтересов
ани страни
за
съвместни
действия за
реализиране
на
Национална
та стратегия

0%

100%
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I - ІІ

5. Реализиране
на значими за
областта
секторни
политики,
в
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:
5.8
ЗДРАВЕОПАЗВ
АНЕ

Осигуряване
свобода на
избора на
здравни
услуги и
техните
изпълнители
Гарантиране
достъпностт
а на
здравните
дейности

Програма на
правителството
за Европейското
развитие на
България 20092013

Координация
на действията
на заинтересованите
страни за
реализиране
целите и
Стратегия за
приоритетите
развитие на
за достъпно и
област Силистра качествено
2005-2015 г.
здравеопазван
е, заложени в
Национална
здравна
стратегия
2008-2013г.

І-ХІІ

І-ХІІ

за
интеграция.
Приети
Областна
стратегия за
интеграция
на ромите и
общински
планове да
интеграция
на ромите.
Оказано
съдействие
за
координация
между
здравните
институции и
заинтересов
ани страни
за
съвместни
действия за
гарантирано
и достъпно
здравеопазв
ане.
Извършени
дейности по
осигуряване
на средства

0%

100%

0%

100%

0%

100%
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5. Реализиране
на значими за
областта
секторни
политики,
в
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:
5.9 СОЦИАЛНИ
ДЕЙНОСТИ И
ТРУДОВА
ЗАЕТОСТ,
МАЛКИ
И
СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Осигуряване
на
устойчивост,
качество и
достъпност
на
социалните
услуги;
Запазване и
намаляване
равнището
на
безработица
та и
насърчаване
създаването
на заетост
Създаване

Актуализиран
документ за
изпълнение на
Националната
стратегия за
регионално
развитие
Актуализиран
документ за
изпълнение на
Регионалния
план за развитие
на СЦР
Областна
стратегия за
развитие на
социалните
услуги 20112015г на област

Провеждане
ефективна и
ефикасна
социална
политика на
територията
на Област
Силистра в
унисон с
местните
нужди и
потребности
на целевите
групи.

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

и
провеждане
на
процедура
за третиране
на площи с
наземна и с
авиационна
техника в
борбата
срещу
комарите в
Област
Силистра.
Изпълнени
задачи по
изпълнение,
наблюдение
и оценка на
Областната
стратегия за
развитие на
социалните
услуги в
Област
Силистра;
Проведени
заседания
на Звеното
за
мониторинг
и оценка на
ОСРСУ;
Изготвен

0%

100%

0 заседания

2 заседания
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на условия
за
подпомагане
на малки и
средни
предприятия

Силистра

годишен
Мониторинго
в доклад за
изпълнение
на ОСРСУ
І-Х

І-ХІІ

5. Реализиране
на значими за
областта
секторни
политики,
в
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:
5.10
УСТРОЙСТВО
НА
ТЕРИТОРИЯТА

Устройство
на
територията
на
национално
ниво,
обвързано с
общото
устойчиво
социалноикономическ
о развитие,
националнит
е
стратегическ
и документи
и приоритети

Програма на
правителството
за Европейското
развитие на
България 20092013

Подкрепа за
реализиране
на държавната
политика за
устройство на
територията в
Област
Силистра
Провеждане
на заседания
но ОСУТ
Извършване
на
административ
ни услуги по
УТ

I – XII

I – XII

Успешна
реализация
на проект
„Подкрепа за
заетост”
Оказано
съдействие
на УО на ОП
РКБИ
Провеждане
заседание
на областен
експертен
съвет за
разглеждане
и
одобряване
по реда на
ЗУТ на
проекти от
компетенция
та му;
Извършени
качествено и
в
срок

0 доклади

1 доклад

0%

100%

0%

100%

0

1

0%

100%
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Дейности по
§4 от ЗСПЗЗ

I – XII

Подкрепа на
дейностите за
газифициране
на област
Силистра

I - XII

администрат
ивни услуги
–
учредяване
право
на
прокарване,
заповеди за
изработка на
ПУП
Приключван
е
на
дейностите
по §4 от
ЗСПЗЗ
–
Закона
за
собственостт
а
и
ползването
на
земеделскит
е земи
Съдействие
на
изпълнителя
„Булгартранс
газ”
за
отстраняван
е на пречки
за

0%

100%

0%

100%
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5. Реализиране
на значими за
областта
секторни
политики,
в
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:
5.11 КОМИСИЯ
ЗА РАБОТА С
ПРЕДЛОЖЕНИ
Я И СИГНАЛИ
НА ГРАЖДАНИ

Публичност
и
прозрачност
в работата
териториалн
ите
структури и
местната
власт

Програма на
правителството
за Европейското
развитие на
България 20092013

5. Реализиране
на значими за
областта
секторни

Създаване
на
благоприят
на среда на

Програма на
правителството
за Европейското
развитие на
България 2009-

Оказване
съдействие на
жители на
област
Силистра за
разрешаване
на въпроси от
различно
естество в
„Комисията за
работа с
предложения и
сигнали на
граждани,
организации и
омбудсмана,
свързани с
дейността на
териториалнит
е звена и др.на
територията
на област
Силистра”
Сформирана
комисия за
разглеждане
на

I - XII

I - XII

изгражданет
о
на
газопровода
Добрич
–
Силистра.
Разрешени
въпроси на
жители на
област
Силистра по
получените
сигнали

Оказано
съдействие
и
методическа

0%

100%

1

4
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политики,
в
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:
5.12
МЕЖДУВЕДОМ
СТВЕНА
КОМИСИЯ
ЗАВЪЗСТАНОВ
ЯВАНЕ
И
ПОДПОМАГАН
Е КЪМ МС

живот при 2013
възникнала
Оперативна
кризисна
програма ТГС
ситуация

постъпилите
искания за
разглеждане и
даване на
становища за
целе
съобразност
за финансира
не на дейности
от МКВП към
МС

6. Развитие на
трансграничнот
о
сътрудничеств
о между
България и
Румъния и
ефективно
използване
възможностите

Усвояване
на средства
от фондове
на ЕС

Работа по
проект
„Здраве без
граници“,
свързана с
верифициран
е на разходи.

Програма на
правителството
за Европейското
развитие на
България 20092013
Оперативна
програма ТГС

помощ на
общините за
финансиран
е на проекти,
съгласно
Правилника
за дейността
на МКВП към
МС;
Финансиран
и дейности
на общините
за
превантивни
дейности и
дейности по
ликвидиране
последици
от аварийни
ситуации.
I–V

Верифициране
на разходите
по проект
„Здраве без
граници“
финансиран по
Оперативна
програма за
трансгранично
сътрудничеств

0%

100 %
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на ОП ТГСБългария и
Румъния

о „РумънияБългария 2007
- 2013 г.“
Работа по
проект
„Зеленото
злато на
Дунав“,
свързана с
приключване
на проекта.

7. Ефективно,
целесъобразно
и
законосъобраз
но управление
на имоти и
движими вещи
– държавна
собственост по
реда на ЗДС и
ППЗДС. Защита
на държавната
собственост.

Ефективно
управление
на
държавната
собственост

Програма на
правителството
за Европейското
развитие на
България 20092013
ЗДС
ППЗДС
ЗС

Актуализиран
е на Актове за
държавна
собственост;
Издаване
заповеди
и
удостоверени
я
за
деактуване на
имоти ДС;
Извършване
на услуги, по
молби
на
граждани;
Извършване

I - VIII

I – ХІІ

I – ХІІ

I – ХІІ

Успешно
приключване
на
Проект
„Зеленото
злато
на
Дунав",
финансиран по
ОП
ТГС„РумънияБългария 20072013г.
Актуализирани
Актове
за
държавна
собственост;
Издадени
заповеди
и
удостоверения
за деактуване
на имоти ДС;
Извършени
услуги,
по
молби
на
граждани;
Извършени
разпоредителн

0%

100%

0%

100 %
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разпоредител
ни сделки
Безвъзмездно
предоставяне
на
ведомствата,
при
необходимост
;
Продажби на
имоти
–
държавна
собственост,
при стриктно
спазване на
вътрешните
правила
за
ДС;
Извършване
необходимите
действия за
безвъзмездно
прехвърляне
на
собственост
върху имот –
държавна
собственост
по искания на

I – ХІІ

I – ХІІ

I – ХІІ

и сделки
Безвъзмездно
предоставяне
на
ведомствата;
Продажби на
имоти
–
държавна
собственост,;
Извършени
необходимите
действия
за
безвъзмездно
прехвърляне
на собственост
върху имот –
държавна
собственост
по искания на
общини и други
заинтересован
и страни, за
реализиране
на проекти и
дейности
от
обществена
значимост;
Актуализирани
публични
регистри на
18

8. Одобряване
на плановете
за земите по §4
от ПЗР на
ЗСПЗЗ на
територията на
област
Силистра, за
които това е
необходимо по
закон

V 5.
Създаване
на
благоприятн
а среда за
живот и
модернизац
ия на
инфраструкт
урата,
създаваща
условия за
растеж,
заетост и
подобряван
е качеството

Програма на
правителството
на европейското
развитие на
България
2009-2013

общини
и
други
заинтересова
ни страни, за
реализиране
на проекти и
дейности от
I – ХІІ
обществена
значимост;
Поддържане и
актуализиран
е на публични
регистри на
сайта на
Областна
администраци
я Силистра:
1.
януари
Изработване, декември
приемане и
съобщаване
на
заинтересова
ните лица на
плановете по
§ 4к, ал. 1 от
ПЗР на
ЗСПЗЗ за
поземлен
имот
73496.506 по
КК и КР на гр.
Тутракан и за

сайта на
Областна
администрация
Силистра.

Завършване на
процеса на
възстановяван
е на
собствеността
върху
земеделски
земи на
територията на
област
Силистра

0 Броя заповеди
за одобряване на
планове на
новообразувани
имоти

2 Броя заповеди за
одобряване на
планове на
новообразувани
имоти
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на живот
101.
Ефективно
администри
ране на
кадастрална
та
информация
и
осигуряване
на
територията
с
геопростран
ствени
данни

9. Ефективна и
ефикасна
политика за
осигуряване
защита на
населението
при кризи от
военен
характер и при
бедствия и

Защита на
населението
при кризи от
военен
характер и
при
бедствия и
аварии на
територията
на областта

поземлени
имоти
66425.513.1 и
66425.513.2
по КК и КР на
гр. Силистра

Държавен
военновременен
план.
Национален
план за защита
при бедствия.
Годишен план за
изпълнение на

януари
декември

2.
Одобряване
на плановете
на
новообразува
ните имоти за
поземлен
имот
73496.506 по
КК и КР на гр.
Тутракан и за
поземлени
имоти
66425.513.1 и
66425.513.2
по КК и КР на
гр. Силистра
1. Изготвяне
юни
на нов
военновремен
ен план на
област
Силистра,
съгласно § 5
на ПМС №
89/2012 г. за
приемане на

Оптимизиране 1 Бр. план
на
процедурите за
действие при
кризи от
военен
характер и
бърза реакция
при
извънредни

1 Бр. нов
военновременен
план на област
Силистра.
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аварии на
територията на
областта

Националната
програма за
защита при
бедствия.

Държавен
военновремен
ен план.
2.
Актуализиран
е на
Областния
план за
защита при
бедствия след
пререгистрир
ане на
доброволните
формировани
я в общините
и изпълнение
на Наредбата
за евакуация
и
разсредоточа
ване.
3.
Взаимодейств
ие с
Министерство
то на
отбраната и
Министерство
то на
вътрешните
работи

ситуации на
територията на
област
Силистра.
декември

1 Бр. план.

1 Бр. актуализиран
Областен план за
защита при
бедствия.

постоянен

3 Броя заседания
на ОСС

Брой заседания на
ОСС

3 Броя заседания
на ОЩИОПЗБ

Брой заседания на
ОЩИОПЗБ
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10.
Повишаване
качеството на
публичните
финанси чрез
приоритетно и
контролирано
разходване на
бюджетния
ресурс

Повишаване
качеството
на
публичните
финанси

Програма на
Правителството
за европейско
развитие на
България 20092013.

4.
Своевременн
о провеждане
на
превантивни
дейности.
1. Ясно
дефиниране
на
приоритетите,
по които ще
се поемат
задължения в
рамките на
бюджетната
сметка.

постоянен

14 Броя
мероприятия

Брой мероприятия

Не са
дефинирани
приоритети

Дефинирани
приоритети

2.
Осъществява постоянен
не на контрол
–
предварителе
н,
превантивен,
текущ, и
последващ
върху
извършваните
разходи.

Утвърдени
вътрешни
правила за
предварителен
контрол

Утвърдени правила
за превантивен
текущ и последващ
контрол

3. Процедура
за
обезпечаване
на разходи,

Няма утвърдена
процедура

Утвърдена
процедура

февруари март

март - април

Добро
финансово
управление и
прозрачност
при
разходване на
бюджетния
ресурс
Укрепване на
управленската
отговорност.
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изискващи
корекция по
бюджетната
сметка от
първостепенн
ия
разпоредител.

11.
Повишаване
прозрачността
при
осигуряване
процесуалното
представителс
тво на
областния
управител пред
органите на
съдебната
власт.

12.
Подобряване

Противодей
ствие и
превенция
на
корупцията
по високите
етажи на
властта.
Ограничаван
еи
недопускане
на
корупционни
практики в
централната
и местната
власт

Програма на
Правителство-то
за европейско
развитие на
България.

Мисия
на Програма 4
областна
“Осъществяване

4. Текущо
ежемесечно
анализиране
на
изпълнението
на бюджета.
1.
постоянен
Регистриране
на
изготвените
доклади по
делата в АИС.
2.
Поддържане
постоянен
на Регистър
за водените
съдебни дела.
3.
Съхранение и
архивиране
на
документите
по делата
1.
Поддържане

Повишена
прозрачност в
процесуалното
представителс
тво на
областния
управител за
защита на
обществения
интерес

постоянен

постоянен

Подобрение на
процесите по

Ежемесечен
отчет

Ежемесечен отчет и
анализ

0 Бр. „доклад по
дело“ в АИС

Бр. „доклад по дело“
в АИС

Създаден
Регистър

Поддържан
Регистър

4 Бр. папки по
дела

Бр. папки по дела

Списък

Актуализиран
списък
23

на
организацията
на
административ
ното
обслужване на
гражданите и
бизнеса

администра на държавната
ция
във политика на
връзка
с областно ниво“
предоставян
е
на
публични
услуги.

на актуален
Списък на
унифициранит
енаименовани
я на
администрати
вните услуги
2.
Реинженеринг постоянен
на
администрати
вните услуги в
АИС
3.
Актуализиран
е на
Вътрешните
правила за
администрати
вното
обслужване и
Хартата на
клиента

13.
Подобряване
управлението
на човешките
ресурси

предоставяне
на
административ
ни услуги

Развитие на
професиона
лната
държавна
служба и
мотивиране
на
служителите

Стратегия за
управление на
човешките
ресурси в
държавната
администрация
2006-2013 г.

март - април

1.
постоянен
Повишаване
на
квалификация
та на
служителите
чрез
март
обучение.

Реинженеринг на
услуги – 0 бр.

Реинженеринг на
услуги – 10 бр.

Вътрешни
правила за
административно
обслужване и
Харта на клиента

Актуализирани
ВПАО и Харта на
клиента

По ефективно
Обучени
изпълнение на служители – 3.
задълженията
на
служителите в
областна
администрация
, подобряване

Обучени служители
– 6.

24

за постигане
на качество
и
ефективност
на вложения
труд

2.
Повишаване в
държавна
служба на
служителите в
администраци
ята
3.
Допълнително април
стимулиране
юли октомври
на
служителите
за постигнати
резултати

на дейността
на
администрация Повишени в
та
държавна
служба:в ранг 7,
в длъжност - 2

Не са
определени
допълнителни
възнаграждения
за постигнати
резултати

Повишени в
държавна служба

Определени
допълнителни
възнаграждения за
постигнати
резултати

Имена и длъжности на попълващите:
1. Лейла Слатинска, директор АПОФУС
2. Тодор Динков, директор АКРРДС
Съгласувал:
Николай Колев, главен секретар
Дата: 13.02.2013 г.
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